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Vem är jag? 
 

MaNo - lärare behörig årskurs 3-9 i Matematik, Fysik, Kemi, 
Biologi och Teknik  

Gymnasielärare i Biologi, Matematik och Naturkunskap  

  Utbildning i Specialpedagogik och Specialpedagogik inom 
autismspektratillstånd  

  Biolog – Etologi/Fysiologi  

  Doktorand i Matematikens och Naturvetenskapernas didaktik 
i Forskarskolan FontD, Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande vid Linköpings Universitet  

  Arbetar idag som Gymnasielärare och Förstelärare i 
matematik på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen  
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Vad är det för forskningsområde vi 
rör oss inom i min föreläsning  
Educational Psychology - Undervisnings Psykologi  

  Vad som sker i vår hjärna när vi lär oss 

  Hur vi kan förstå individens matematiska tänkande  

  Hur kommer man åt en individs tankar och mentala processer det vill 
säga en individs kognition och kognitiva beteende. Eller som Anna 
Sfard (2015) uttrycker det: individens inre samtal med sig själv, hon 
benämner det commognition  

Commognition är en teori som betraktar tänkande som en form av inre 
kommunikation inom individen snarare än en egen operation för att 
förstå och komma åt individens matematiska tänkande   

Sfard, A. (2015). Learning, commognition and mathematics. In D. Scott & E. Hargreaves (Eds.), The Sage 
Handbook of Learning (pp. 129 - 138). London: Sage.  
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Olika sätt att se på lärande  

 
  Behaviorism - Pavlovs hundar, Skinner  

  Sociokulturellt perspektiv – Säljö, Vygotskij  

Kognitivism – Tänkandet föregår känslorna. Piaget, 
mänsklig intelligens utvecklas i stadier  

  Socialkognitiv teori – Bandura ; vidare till self- efficacy 
och Självreglerat lärande SRL (Pintrich) vilket berörs i 
PISA  

Copyright: Annika Grothérus 



Definition av matematikångest/
matematikängslan 

”a feeling of tension and anxiety that 
interferes with the manipulation of 
numbers and the solving of mathematical 
problems in ... ordinary life and academic 
situations”  

(Richardson and Suinn, 1972, s. 551)  
Richardson, F.C., & Suinn, R.M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale. Journal of 
Counseling Psychology, 19, 551–554. 
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Matematikångestens påverkan på prestation  
 

  Elevers prestation i matematik har via studier visat sig 
styras bland annat av affektiva faktorer. Affektiva 
faktorer är igenom vilka individers attityder och 
känslor uttrycks igenom exempelvis intresse, 
motivation, glädje, oro och ångest för matematik som 
ämne. De affektiva faktorerna har visats förklara 
ungefär 20-25 procent av variationen i en 
matematikgrupps matematikresultat  
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Den matematiska verktygslådan 

  Matematiska begrepp, procedurer och 
räkneoperationer ska betraktas som verktyg för att 
bygga bestående matematisk kunskap  

  Eleven behöver utrustas med en matematisk 
verktygslåda och genom läraren, som utgör experten, 
handledas, i form av att vara novis, i hur verktygen ska 
tillämpas på bästa möjliga sätt.  

  Koppling och förståelse mellan räknesätten och 
positionssystemet 
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Exempel på där verktygslådan 
saknas 

  Skriv 0,07 som bråk 

  Skriv 0,9 som bråk 

  Eleverna saknar förståelse för positionssystemet 

  Eleverna saknar förståelse för bråk 

  Eleverna saknar verktyg för att koppla samman de olika 
delarna.  Avsaknad av röda tråden 

  Eleverna har lärt sig utantill utan förståelse för 
processen 
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Exempel på där verktygslådan saknas 

  Flyttar komma tecknet istället för att förstå positionssystemet och att 
vi arbetar med basen 10 

  Hur kan ett decimaltecken vara flyttbart när det alltid är fast på plats 
mellan ental och tiondel??????? Skiljer hela och delar åt. 

  Varför lär vi ut detta sätt med att flytta komma tecken? Varför 
fokuserar vi inte på förståelse?   

  Avsaknad av att använda bildstöd och rita upp och förstå problemet 

  Skriver inte ”grammatiskt” korrekta matematiska meningar. Varför 
fokuserar vi inte på korrekt ”matematisk grammatik”? 

  Likhetstecknet – elever visar brist på förståelse och använder det inte 
korrekt 
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Tänkande klassrum 

  För att inlärning ska kunna ske så krävs ett tänkande 

  Tänkande är rörigt och jobbigt – vill skapa kognitiv konflikt 

  En elev uttryckte ” Hjälp det känns som mitt huvud ska 
explodera” och eleven höll i sitt huvud 

  Tänkande kräver att risker tas, ”trial & error” och ett icke 
linjärt tänkande. Tänka utanför boxen! 

  Elever måste bli trygga, det måste finnas utrymme för att 
försöka och misslyckas och få vägledning. Humor och glädje! 

Liljedahl, P. 2021. Building thinking classrooms in mathematics, Grades 1-12. SAGEPublications Inc 
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Vad kan man göra? 

  Utveckla elevens självreglerande lärande och synliggöra 
lärandet 

Stärka elevens self-concept och utveckla elevens self- efficacy  

  Utomhuspedagogik  

  Kooperativt lärande  

  Formative Scaffolding  

  Matematisk verktygslåda som kan tillämpas i en kontext 
utanför skolan  
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Begreppsdjungeln 

  Självreglering – en individs förmåga att reglera och 
kontrollera sina egna tankar, beteende och känslor och 
ändra dem beroende på situation och kontext 

  Self-efficacy – en individs egen utvärdering/bedömning om 
sin egen kapacitet/kompetens i en specifik kontext 

  Self-concept – en individs uppfattning/tilltro till sig själv – 
jaget 

  Affektiva faktorer – hopp, stolthet, tillfredsställelse, glädje, 
ilska, besvikelse, uppgivenhet, uttråkad, hopplöshet 

(Pintrich, 2000, 2004; Zimmerman, 2002; McCarthey and Moje, 2002) 
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Feedback 
Hattie och Timperley (2007) pratar om feedback på olika nivåer i 
deras modell för feedback 

  Feedback på uppgiften (FT) – Hur väl uppgiften förstås och utförs 

  Feedback på processnivån, procedur (FP) – Huvudprocessen som 
krävs för att förstå och lära sig 

  Feedback på Självreglerande nivån (FR) – Den egna strukturen, 
motivationen, ansträngningen/insatsen och drivkraften, 
motivationen för att lösa uppgiften 

  Feedback på individen själv (FS) – Utvärdering av jaget, individen 
och affektiva faktorer, ofta positiva, som handlar om individen 

 

Hattie, J., and H. Timperley. 2007. “The Power of Feedback.” Review of Educational Research 77 (1): 81–
112 
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Forts. 

Hattie & Timperley pratar om att feedback på FS alltså 
på individen själv ska undvikas. Men det jag såg och 
min forskning visat är att för att öka individer som har 
matematikångest, ångest för prov i matematik, 
individer som finner matematiken svår och de 
undviker den och har väldigt låg self-concept, sel-
efficacy och saknar förmåga till självreglering just blir 
stärkt över feedback på denna nivå.  
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Formative Scaffolding 
  Min egen utformade modell vilken startade som ett svar på 

elevernas kommunicerade oro kring stress och ångest kopplat till 
matematik och prov i matematik 

  Hur man med hjälp av formativ feedback bygger elevers förmåga 
till självreglerat lärande 

   Hur man stärker elevers self- efficacy och ökar deras förståelse för 
hur de kan bli medvetna om deras matematiska kompetens  

  Hur deras lärandeprocess i matematik kan visualiseras för dem  

  Formative scaffolding - deltagande aktionsforskning som visar att 
elever kan engageras i arbetet med att ändra klassrumspraktiken 
och där utgöra radikala förändringsagenter och skapa en positiv 
lärandemiljö  
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Formative scaffolding forts. 

  Hur man kan göra ett test/en provsituation till ett ytterligare 
inlärningstillfälle. 

  Syfte att både minska och förebygga matematikrelaterad 
stress och ångest och hjälpa eleverna att stärka sin 
matematematiska kompetens och bygga upp sin matematiska 
verktygslåda och kompetensen i hur man använder de 
matematiska verktygen för att lösa matematiska problem  

  Ge bestående matematiska kunskaper och matematiska 
verktyg som finns för eleven även i en kontext utan för 
skolan och som gör att eleven inte undviker ämnen, yrken, 
situationer som är relaterade till matematik  
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Effekter av Formative Scaffolding 

  Visualisera elevernas lärande, visa vad eleverna 
behärskar och vad som saknas, finna och täcka igen så 
kallade learning gaps’, för att individen ska nå nästa 
kunskapsnivå 

  Ge bestående kunskap som lagras i långtidsminnet som 
kan användas i en utanför skolan context 

  Ger kontrollen till individen, skapa trygghet och 
förutsägbarhet och bygga vidare därifrån  
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Effekter av Formative Scaffolding forts. 

  Fokus på det elever efterfrågar, att lära sig matematik och inte bara 
plugga till prov och sedan är allt det man har lärt sig borta  

  Fusk blir meningslöst  

Förflyttar den yttre motivationen (motivation som uppkommer, 
inte för att du tycker om det du ska ta dig an eller finner det 
tillfredställande utan för att få något i utbyte. I detta fall klara prov 
annars får jag inget betyg) till inre motivation(dvs. du är inre 
driven för du får tillfredsställelse belöning för att du växer som 
person, du klarar av matematiken och lär dig matematik och jag 
kan använda, tillämpa mina kunskaper oavsett situation)  

Annika Grothérus, Fredrik Jeppsson & Joakim Samuelsson (2018): Formative Scaffolding: how to 
alter the level and strength of self- efficacy and foster self-regulation in a mathematics test situation, 
Educational Action Research  ( Ligger som Open access) 
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Tack! 
för att jag fick låna en stund av er 

värdefulla tid!  
Önskar ni komma i kontakt med mig så når 
ni mig på: 

annika.grotherus@edu.flen.se 

Alternativt 

annika.grotherus@gmail.com  
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